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EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA CARMÉN LÚCIA, 

DIGNÍSSIMA RELATORA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 

PRECEITO FUNDAMENTAL N. 548, PERANTE O EXCELSO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL  

  
 
 
 
 
 
PROCESSO: ADPF N. 548  
(7000797-35.2018.1.00.0000)  

 
 
 

 

 

    FEDERAÇÃO DE SINDICATOS DE 

TRABALHADORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICAS DO BRASIL (FASUBRA-SINDICAL), 

entidade de grau superior, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 08.485.179/0001-26, 

com sede no SCS Quadra 6, Ed. Bandeirantes, Sala 205, Brasília, DF, neste ato 

representada, na forma de seus estatutos (Arts. 45, XI, e 46, V), pelo seu 

Coordenador-geral, ANTÔNIO ALVES NETO, brasileiro, solteiro, servidor 

público, CI n. 20.549.534-5, CPF n. 137.672.548-75, vem, por intermédio de seus 

advogados ao final assinados, com escritório no SHN Q. 1 AE A Bl. A Ed. Le 

Quartier, salas 1017/1018, Brasília, DF, CEP 70.701-010, respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 7º, § 2º, da Lei n. 

9.868/1999; 138 do Código de Processo Civil (CPC); e 323, § 3º, do Regimento 

Interno desse C. STF (RISTF), requerer a sua intervenção na qualidade de  

 

AMICUS CURIAE  
 

Nos autos da arguição de descumprimento de preceito fundamental em 

epígrafe, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.  
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 AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 548  

 

REQTE.: PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA    

 

INTDO.: JUÍZA ELEITORAL DA 199ª ZONA ELEITORAL DO RIO DE 

JANEIRO E OUTROS (AS) 

 

  

Nobre Relatora,  

 

Colenda Corte, 

 

 

1. DA SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA E DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL  

 

A Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em 

Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra-Sindical) requer seu 

ingresso neste processo na qualidade de amicus curiae, em defesa dos preceitos 

constitucionais da liberdade de expressão e de reunião, assim como das 

autonomias sindical e universitária que, em uma análise preliminar, foram 

violados pelos indigitados atos.  

 

In casu, a D. Procuradora-Geral da República requer “evitar e reparar lesão 

a preceitos fundamentais resultantes de atos do Poder Público tendentes a executar ou 

autorizar buscas e apreensões, assim como proibir o ingresso e interrupção de aulas, 

palestras, debates, ou atos congêneres e promover a inquirição de docentes, discentes e 

de outros cidadãos que estejam em local definido como universidade pública ou privada”. 

Com efeito, em sua peça inaugural, a Procuradora-Geral da República menciona 

o cumprimento de diversos mandados judiciais, assim como a realização de 

diligências policiais investigatórias em Universidades Pública Federais e 

Estaduais, a pretexto de zelar pela regularidade de atos de campanha eleitoral 

para Presidente da República. Tais mandados e diligências, todavia, continham 

motivação relacionada ao cerceio da autonomia universitária, no sentido de 

inadmitir manifestações de cunho político no seio das instituições de ensino 

superior mencionadas. Ordens de diversos juízos eleitorais determinaram 

indiscriminada busca e apreensão de documentos, a pretexto de constituírem 
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materiais de campanha política, seja na sede de entidades sindicais, seja no 

espaço das próprias Universidades.  

 

Além dos atos descritos, a imprensa brasileira tem noticiado a investida 

da Deputada Estadual eleita pelo Estado de Santa Catarina Ana Caroline 

Campagnolo que, segundo consta, fez uma publicação em rede social na noite 

de domingo, 28.10.2018, oferecendo um contato telefônico para discentes 

enviarem “vídeos de professores em sala que estejam fazendo manifestações 

político-partidárias ou ideológicas”. A postura da mencionada candidata dá a 

dimensão do risco de prosseguimento dos atos constrangedores da liberdade 

de expressão e de ensino no âmbito da educação nacional, a despeito da 

autoridade e vigência da liminar deferida pela Excelentíssima Ministra Relatora 

Carmen Lúcia nestes autos, na medida em que restou determinada a suspensão 

dos efeitos de atos, emanados de autoridade pública, que promovam “a 

interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes e discentes universitários, a 

atividade disciplinar docente e discente e a coleta irregular de depoimentos desses 

cidadãos pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação do pensamento nos 

ambientes universitários ou em equipamentos sob administração de universidades 

públicas e privadas e serventes a seus fins e desempenhos”.   

 

Por se tratar de autoridade pública, clarividente a colisão com o teor da 

Medida Cautelar deferida na ADPF n. 548, haja vista que a veiculação de vídeos 

filmados em sala de aula significa a coleta irregular prevista na cautelar. Nessa 

senda, e considerando a eficácia vinculante, natural que fatos semelhantes sejam 

também evitados e eliminados de nosso ordenamento jurídico, ao ferirem os 

preceitos fundamentais da Constituição Federal Brasileira.  

 

Quanto a moldura constitucional, tem-se que a Carta Magna Brasileira 

resguarda a liberdade de expressão (art. 5°, IV) e a livre expressão de atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação (art. 5°, IX), dispõe sobre uma 

série de princípios que devem conduzir a forma de organização do ensino no 

Brasil em seus artigos 206 e 207. 

 

No que se refere às entidades sindicais, o ordenamento jurídico em vigor 

assegura-lhes a liberdade e autonomia em relação aos Poderes Públicos, desde 

que seus atos não constituam em ilegalidade.  
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A Convenção n. 151 da Organização Internacional do Trabalho, 

recentemente internalizada no nosso ordenamento jurídico com status de 

norma supralegal, assegura a plena proteção contra atos de ingerência das 

autoridades públicas no seu funcionamento. Veja-se, a propósito, o teor do seu 

Artigo 5:  

 
Artigo 5 

2. As organizações de trabalhadores da Administração Pública devem 

usufruir de uma proteção adequada contra todos os atos de ingerência das 

autoridades públicas em sua formação, funcionamento e administração. 

 

Portanto, atos de autoridades públicas, inclusive do Poder Judiciário, que 

interfiram n autonomia de funcionamento da entidade sindical não encontram 

amparo convencional e constitucional.  

 

E a citada Convenção também assegura o pleno exercício dos direitos 

civis aos trabalhadores públicos a fim de que possam usufruir da liberdade 

sindical inerente ao estado democrático de direito. Veja-se: 

 
Artigo 9 

Os trabalhadores da Administração Pública devem usufruir, como os outros 

trabalhadores, dos direitos civis e políticos que são essenciais ao exercício 

normal da liberdade sindical, com a única reserva das obrigações referentes 

ao seu estatuto e à natureza das funções que exercem. 

 

             Pela interpretação sistemática dos artigos constitucionais, convencionais 

e legais aqui invocados, pode-se concluir que os atos praticados contra a 

universidade, seus servidores e suas entidades sindicais representativas, sob 

pálio de pretensa propaganda eleitoral vedada pela legislação eleitoral, não 

encontram respaldo jurídico. 

 

 

2.   DA INTERVENÇÃO NO FEITO DA FASUBRA-SINDICAL NA CONDIÇÃO DE 

AMICUS CURIAE  
 
 Consoante amplamente defendido pela doutrina e pela jurisprudência 

desse C. Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de intervenção de terceiros 

interessados (amicus curiae, do latim “amigo da Corte”) em processos de 

fiscalização de constitucionalidade qualifica-se como fator de legitimação social 

das decisões da Suprema Corte enquanto Tribunal Constitucional, pois 
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viabiliza, em respeitosa vassalagem ao postulado democrático, que nele “se 

realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de 

participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os 

interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de 

grupos, classes ou estratos sociais” (ADI n. 2.130-3/SC, Rel. Min. Celso de Mello).  

 

 Como é cediço, a Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, no § 2º de seu 

art. 7º dispõe que “o relator, considerando a relevância da matéria e a 

representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado 

o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”. 

 

 O art. 138 do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que “o juiz ou 

o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da 

demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de 

ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou 

admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, 

com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.  

 

 Vale destacar que esse C. STF já assentou que o “juízo de admissão do 

‘amicus curiae’ não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os 

critérios de acolhimento previsto pela Lei 9.868/1999 em seu art. 7º, §2º, quais sejam, a 

relevância da matéria, a representatividade dos postulantes e serem os 

requerentes órgãos ou entidades” (STF, RE 597.854/GO, Decisão Monocrática, 

Rel. Min. Edson Fachin, de 1.9.2015). 

 

Na hipótese, é certo que a peticionante preenche, à saciedade, as 

condições impostas ao ingresso na condição de amicus curiae.  

 

De pronto, cumpre esclarecer que a peticionante é entidade sindical de 

grau superior representante, em âmbito nacional, dos trabalhadores das 

universidades públicas brasileiras, possuindo, assim, inequívoco interesse 

jurídico no deslinde da causa. A propósito, confira-se o artigo 1º de seu Estatuto 

(em anexo):  
 

Artigo 1º - A FEDERAÇÃO DE SINDICATOS DE 

TRABALHADORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO 

BRASIL - FASUBRA Sindical, fundada em 19 de dezembro 
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de 1978, órgão sindical que congrega sindicatos de 

trabalhadores e Instituições de Ensino Superior (IES) sob 

quaisquer denominações, em todo o território nacional. 

(sem grifos no original) 

 

Ademais, a legitimidade da FASUBRA-SINDICAL para figurar como 

amicus curiae no presente feito decorre do inciso I do artigo 3º de seu Estatuto, 

segundo o qual ela tem por objetivo institucional “representar, sindicalmente, 

em nível nacional, o conjunto da categoria perante os Poderes Executivo, 

Judiciário e Legislativo”. 

 

Ademais, nos termos do inciso IV do indigitado dispositivo estatutário, 

incumbe à peticionante: 

 

IV - promover a integração permanente entre as entidades 

filiadas e representá-las, perante as autoridades 

administrativas e/ou judiciárias, bem como os interesses 

difusos, coletivos, individuais homogêneos ou 

individuais da categoria representada, inclusive como 

substituto processual, podendo ajuizar, exclusivamente em 

defesa de seus objetivos institucionais, ações civis públicas, 

coletivas, mandados de segurança, ações populares quando 

expressamente autorizada pela assembleia geral do 

sindicato filiado e pelas demais instâncias deliberativas 

previstas neste estatuto (sem grifos no original).  

 

Noutro giro, é certo que a matéria constitucional ora trazida à apreciação 

desse C. STF reveste-se de inequívoca relevância, uma vez que apresenta 

densidade constitucional e seu deslinde possui o condão de afetar diretamente 

o exercício de direito fundamental dos servidores das universidades públicas 

brasileiras, representados pela ora peticionante nos termos do seu Estatuto.  

 

Assim sendo, considerando-se que a peticionante reúne todos os 

requisitos exigidos pela legislação de regência e pela jurisprudência 

sedimentada por esta Corte, a admissão da FASUBRA-SINDICAL no feito na 

qualidade de amicus curiae, com a concessão do exercício dos poderes 

processuais consectários, é medida que certamente contribuirá ao 



 

SHN QUADRA 1 AE A BLOCO A EDIFÍCIO LE QUARTIER SALAS 1017/1018 CEP 70.701-010 BRASÍLIA DF  
TELEFONE 55 61 3297.2231    WWW.CLAUDIOSANTOS.ADV.BR    SECRETARIA@CLAUDIOSANTOS.ADV.BR    

enriquecimento do debate a ser travado por essa Excelsa Corte, fornecendo 

subsídios adicionais à presente arguição de descumprimento de preceito 

fundamental – sendo o que, desde já, se requer.  

 

3.  CONCLUSÃO  

 
 Ante o exposto, atendidos os requisitos do § 2º do art. 7° da Lei n. 

9.868/99, requer seja admitida, na condição de amicus curiae, o ingresso da 

FEDERAÇÃO DE SINDICATOS DE TRABALHADORES TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICAS DO 

BRASIL (FASUBRA-SINDICAL) no julgamento da ação  de descumprimento de 

preceito fundamental n. 548, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar suas 

razões no sentido da defesa dos preceitos constitucionais da liberdade de 

expressão (art. 5°, inciso IV da Constituição da República), da liberdade de 

ensinar e por meio do ensino divulgar o seu pensamento (art. 206, inciso II da 

Constituição da República), do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas 

na prática educacional (art. 206, inciso III da Constituição da República) e da 

autonomia didático científica das universidades (art. 207 da Constituição da 

República); e proceder à sustentação oral, observado, no que couber, o § 3º do 

art. 131 do RISTF, na redação conferida pela Emenda Regimental nº 15/2004.  

 Protesta-se pela juntada dos documentos em momento futuro.  

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Brasília, DF, 30 de outubro de 2018.  

 

 

Claudio Santos 

OAB/DF n. 10.081 
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